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The Scientific Activity of Antoni Gurnicz (Review of the Main Trends in Research)

Antoni Gurnicz urodził się 30 grudnia 1912 r. w Strzelcach (w ówcze
snym powiecie Busko-Zdrój, woj. kieleckie) w licznej rodzinie chłopskiej. 
Szkołę powszechną ukończył we wsi rodzinnej, następnie rozpoczął na
ukę w Gim nazjum  H um anistycznym  w Stopnicy ł. W tym  okresie w stą
pił w szeregi Związku Młodzieży W iejskiej RP „Wici” 2. W ostatniej 
klasie gim nazjum  podjął działalność polityczną (werbował do Centrole
wu), za co usunięto go ze szkoły. Ze względu na bardzo dobre wyniki 
w nauce, na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady Pedagogicznej został 
ponownie p rz y ję ty 3. Gim nazjum  ukończył z wyróżnieniem  w roku 1931. 
W tym  samym  roku rozpoczął studia praw nicze na Uniwersytecie im. 
Jana Kazimierza we Lwowie, a równocześnie podjął naukę na Wyższym 
S tudium  Dyplom atycznym . W 1934 roku odbył trzym iesięczną praktykę 
dyplom atyczną w Tallinie w Estonii. W latach 1935— 1936 ukończył także 
jednoroczny Wyższy K urs Handlowy we Lwowie \  Dzięki bardzo do
brym  wynikom  w nauce otrzym yw ał stypendium  państwowe, które sta

1 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, teczka personalna 
Antoniego Gurnicza, n.k. 144.

1 Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, teczka per
sonalna Antoniego Gurnicza nr 130/4709.

s Zapis z relacji ustnej brata Michała Gurndcza oraz wspomnienia (rękopis) 
kolegów z gimnazjum: Bogusława Grudnia, Franciszka Maciejewskiego, Stanisława 
Pompa.

* Archiwum UMCS, teczka personalna A. Gurnicza.
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nowiło podstawę jego utrzym ania się. Poza nauką znajdował czas na 
spotkania i dyskusje, jakie odbywały się we lwowskim środowisku s tu 
dentów pochodzenia chłopskiego skupionych w Związku Polskiej A ka
demickiej Młodzieży L udow ej5.

Po pięciu latach studiów opuścił Lwów jako m agister praw, m agister 
nauk dyplom atycznych i absolwent Wyższego Kursu Handlowego. Od 
roku 1936 zatrudniony był w Banku Gospodarstwa Krajowego w W ar
szawie, a następnie od kwietnia 1939 w Biurze Planowania Aprowizacji 
przy M inisterstwie Rolnictwa i Reform Rolnych. Pracując, nadal kształ
cił się w Wolnej Wszechnicy Polskiej na Wydziale Społeczno-Ekono- 
micznym \  Studia przerw ał wybuch II wojny światowej’.

Gurnicz wyrósł z rodziny ludowców i sam od młodych lat podjął 
działalność w tym  ruchu, początkowo w ZWM RP „Wici”, a od roku 
1936 w Stronnictw ie Ludowym. Szczególne zaangażowanie wykazał 
w czasie wojny i okupacji, który to okres spędził na Kielecczyźnie. 
Już na początku 1940 roku był inicjatorem  powołania do życia powiato
wej komórki Ruchu Oporu w miejsce powiatowego zarządu SL w Stop
nicy. Po rozmowach z młodymi działaczami SL i ZMW RP ,,Wici”: Jó 
zefem Grochowskim, W ładysławem Paw liną i Henrykiem Podsiadło, 
wrspólnie utw orzyli powiatową komórkę konspiracyjną S L 7. Gurnicz 
wszedł także w skład powiatowego kierownictwa Związku Pracy Ludo
wej „O rka” (obok J. Komży, S. Janika, S. Wojciechowskiego, M. Orzesz
ka) 3. Na początku 1942 roku został powołany do pracy w Okręgu Kie- 
lecko-Radomskim Batalionów Chłopskich z siedzibą w Kielcach. Do* koń
ca wojny razem  z C. Ponieckim, S. Jagiełło i in. kierował pracą III Okrę
gu BCh. Gurnicz równolegle pełnił funkcję przewodniczącego K<omisji 
Gospodarczej przy Wojewódzkiej Trójce Roch oraz delegata rządu na 
powiat stopnicki *. Był współredaktorem  pisma konspiracyjnego „Zie
m ia”. W ystępował wówczas pod pseudonimem „Gabriel” i „Głóg”. 
Oficjalnie występował jako pracownik spółdzielczości a zaświadczenie, 
iż jest rew identem  ułatwiało mu poruszanie się po terenie.

5 Archiwum Akademii Ekonomicznej w Krakowie, teczka personalna Anto
niego Gurnicza, K-20/71/64.

* Archiwum UMCS, teczka personalna A. Gurnicza.
7 Wspomnienia brata Michała Gurnicza (rękopis). Por. Sylwetki ekonomistów. 

Antoni Gurnicz. Pedagog i historyk współczesnej myśli ekonomicznej (art. red), 
„Problemy Ekonomiczne” 1978, 4.

8 Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL w Warszawie, 
Rj-847, J. G m i t r u k :  Konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie w okresie 
okupacji hitlerowskiej 1939—1945. LSW, Warszawa 1985 oraz wspomnienia Ma
riana Orzeszka (maszynopis). '

9 J. G m i t r u k :  op. cit., s. 78; relacja ustna Czesława Ponieckiego (zapis
własny).
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Po zakończeniu w ojny pełnił funkcję sekretarza Wojewódzkiego Za
rządu PSL w Kielcach (był członkiem Rady Naczelnej PSL). Z ram ie
nia PSL pełnił funkcję prezesa W ojewódzkiej Izby Rolniczej w Kiel
cach 10. W dużej m ierze wyrazem  uznania dla zasług, odpowiedzialności, 
ta len tu  organizatorskiego i społecznego zaufania było powierzanie G ur- 
niczowi odpowiedzialnych funkcji społecznych.

W 1945 roku podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim  w K rako
wie w charakterze asystenta w K atedrze Ekonomii Politycznej na W y
dziale Praw a, dzięki czemu mógł kontynuować rozpoczęte przed rokiem 
1939 badania naukowe. W cziasie działań w ojennych uległa zniszczeniu 
pierwsza jego praca doktorska napisana na W ydziale Praw a UJ pod 
kierunkiem  Adama Krzyżanowskiego Klępie Górne — wieś powiatu 
stopnickiego. Monografia społeczno-gospodarczau, ale mimo to pozostał 
m u zapał do nauki. Po roku 1945 kontynuow ał badania nad problem a
tyką społeczno-gospodarczą wsi. Tym razem  skoncentrował się na za
gadnieniach kształtow ania się program u gospodarczego w rozwoju ru 
chu chłopskiego i taki ty tu ł ma druga jego praca doktorska napisana 
pod kierunkiem  W itolda Krzyżanowskiego, którą obronił w roku 1947 
na W ydziale P raw a U J i uzyskał ty tu ł doktora praw  12. Na tymże w y
dziale prowadził zajęcia z ekonomii politycznej. W tym  czasie współ
pracował także z Głównym Urzędem  Planow ania Przestrzennego, przy
gotowując szereg opracowań dotyczących problem atyki agrarnej woj. 
krakowskiego 1S. Równocześnie w ykładał planowanie gospodarki narodo
wej, ekonomikę i planowanie przem ysłu oraz teorię statystyki w Sekcji 
Dziennikarskiej U J i rozszerzony kurs ekonomii politycznej na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi UJ. W latach 1947— 1950 w ykładał naukową 
organizację pracy w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w K rakow ie14. 
W roku akadem ickim  1948/49 prowadził zajęcia z przedm iotu: ustrój 
gospodarczy Polski współczesnej w Państw owej Wyższej Szkole Peda
gogicznej 15. W latach 1950—51 był równolegle adiunktem  w K atedrze 
Planowania Gospodarki Narodowej WSE w Krakowie lł. W ykładał także

10 AZHRL, akta PSL, syg. 74 i 79; Archiwum UMCS, teczka personalna 
A. Gurnicza.

11 Archiwum UJ, teczka personalna A. Gurnicza.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Archiwum Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, teczka personalna 

Antoniego Gurnicza. Zob. też: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w  Krakowie 10 p ierw
szy m  piętnastoleciu rozwoju 1946—1961, Kraków 1965, s. 88.

16 Archiwum AE, teczka personalna A. Gurnicza; Sylwetki ekonomistów. 
A. Gurnicz..., s. 134.



4 Anna Golec

w Lublinie w S tudium  Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi przy 
K atolickim  Uniwersytecie Lubelskim  organizację społeczną i gospodar
czą wsi. Tu równocześnie (w latach 1949—50) uzupełnił przerw ane wy
buchem  wojny studia ekonomiczne i otrzym ał dyplom m agistra nauk 
ekonomicznych 17.

Prowadząc badania naukowe i zajęcia dydaktyczne zrobił również 
aplikację i podjął dodatkowo pracę w Zespole Adwokackim 18. W latach 
1954— 1956 nie prowadził zajęć dydaktycznych na wyższych uczelniach 
w związku z wypowiedzeniem  mu pracy na U J1*. Pracował wówtczas ja 
ko radca praw ny w Biurze Projektów  Nowej Huty, nadal jedn>ak pro
wadził badania naukowe. Swoje zainteresowania problem atyką społecz
no-ekonomiczną w yraził w kolejnej pracy doktorskiej, napisanej pod 
kierunkiem  W iktora Bonieckiego, na podstawie której w rokiu 1962 
otrzym ał w WSE w K rakow ie stopień naukowy — dr nauk ekomomicz- 
nych. Praca nosi ty tu ł „O równą m iarkę dla chłopów. Poglądy i dzia
łalność pierwszej chłopskiej organizacji politycznej w Polsce Związjku 
Stronnictw a Chłopskiego 1893— 1908” M.

W krótkim  okresie (od roku 1962) opracował tem at „Kółka rolnicze 
w Galicji. S tudium  społeczno-ekonomiczne”. Praca ta stała się podstaw ą 
uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Od roku 1956 związał się Gurnicz na 20 lat z Uniw ersytetem  M arii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Początkowo pracował w charakterze za 
stępcy profesora w K atedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Praw a 
prowadząc w ykłady z ekonomii politycznej i statystyki **. W 1960 w y 
dał dwa skrypty  dla studentów: „Przewodnik do ekonomii politycz
n e j” i „Przewodnik do podstaw i organizacji statystyki”.

W latach 1957— 1961 pełnił funkcję kierownika K atedry Ekonomii 
Politycznej, a w latach  1961— 1965 pracował na stanowisku starszego-

17 Archiwum KUL, teczka personalna A. Gurnicza.
18 Archiwum UJ, teczka personalna A. Gurnicza.
19 Ibidem.

*° A. G u r n i c z :  O „równą miarkę” dla chłopów. Poglądy i działalność pierw
szej chłopskiej organizacji politycznej w  Polsce — Związku Stronnictwa Chłops
kiego 1893—1908, LSW, Warszawa 1963. W 1964 roku ukazały się recenzje tej  
pracy: a) K. D u n i n - W ą s o w i c z ;  „Wieś Współczesa” 1964/8, b) B. Z a j ą c ;  
„Małopolskie Studia Historyczne” 1964, 1/2; c) J. P o t o c z e k ,  „Roczniki Dziejów  
Ruchu Ludowego” 1964/6.

21 A. G u r n i c z :  Kółka Rolnicze w  Galicji. Studium społeczno-ekonomiczne,
LSW, Warszawa 1967; Recenzje: H. B r o d o w s k a :  „RDRL”, 1967/9; Z. S w i -  
t a l s k i :  „Wieś Współczesna” 1967/10. Zob. też: Akta habilitantów G-93/EP Ar
chiwum SGPiS.

«  25 Lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodows
kiej, Lublin 1975, s. 305.
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wykładowcy **. Z chwilą powstania W ydziału Ekonomicznego (1965) pod
ją ł tu  pracę jako starszy wykładowca, a od roku 1969 jako docent w  K a
tedrze Ekonomii Politycznej. Po zmianach organizacyjnych w 1970 p ra
cował w Zakładzie Historii Gospodarczej i Myśli Ekonomicznej, w ykła
dając ekonomię polityczną i historię myśli ekonomicznej. Gurnicz po
łożył duże zasługi w organizowaniu W ydziału Ekonomicznego UMCS. 
Odegrał też bardzo aktyw ną rolę zarówno jako jeden z organizatorów 
wydziału, jak  i pierwszy wychowawca młodej kadry. „Z gorliwością 
zajął się także kształceniem  ekonomistów. Jego w ykłady były bardzo 
interesujące. Choć był surowy, cieszył się sym patią studentów ” 24. 
W 1976 r. wyszedł skrypt Gurnicza: Historia powszechnej m yśli ekono
m icznej do 1870 r. Prowadził także zajęcia z ekonomii politycznej w Filii 
UMCS w Rzeszowie 25. Obok wykładów kierow ał sem inarium  m agisters
kim  i dyplomowym a później doktoranckim . Gurnicz kładł szczególny na
cisk na potrzebę badań z zakresu polskiej m yśli ekonomicznej. W ra 
m ach jego sem inarium  opracowano, poglądy społeczno-ekonomiczne wielu 
polskich ekonomistów 2e. Sam przygotowywał się do szerszego opracowania 
polskiej myśli ekonomicznej w okresie m iędzywojennym , ale przedwcze
sna śmierć uniem ożliwiła mu realizację tego planu.

Do Lublina G urnicz dojeżdżał z K rakowa przez długi okres. Ze wzglę
dów rodzinnych nie zmieniał miejsca stałego zamieszkania, w Krakowie 
m ieszkał od 1945 roku aż do śmierci.

Na terenie K rakow a utrzym yw ał kontakty  z działaczami ludowym i 
skupionym i wokół w eterana ruchu ludowego Stanisław a Mierzwy. Z ich 
in icjatyw y powstało w grudniu 1956 roku Chłopskie Towarzystwo Oświa
ty  i K u ltu ry  skupiające głównie byłych działaczy SL, Roch, BCh, ZMW 
R P „W ici” i PSL; Towarzystwo działało do 1958 roku. Gurnicz był w Za
rządzie Towarzystw?, aktyw nie uczestniczył w pracach K lubu D ysku
syjnego, k tóry  był prawdziwą kuźnią myśli ludowej. W ygłaszał refe ra ty

2* Archiwum UMCS, teczka personalna A. Gurnicza; Powstanie i organizacja 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 10 świetle źródeł, Lublin 1968.

u  Relacja ustna Ryszarda Orłowskiego z 5 lutego 1986 r. (zapis własny); Zob. 
też W. H o l t z m a n ,  R. O r ł o w s k i :  Problemy rozwoju Wydziału Ekonomicz
nego, Lublin 1974.

25 Archiwum UMCS, teczka personalna A. Gurnicza; Zob. też: W. K w i e 
c i e ń ,  R. O r ł o w s k i :  Zaoczne studia ekonomiczne dla pracujących  [W:] Praw 
nicze, administracyjne i ekonomiczne studia wyższe w  Rzeszowie 1959—1974, Rze
szów 1975, s. 51; R. O r ł o w s k i ,  W. K w i e c i e ń :  Kształcenie kadr ekonomicz
nych w  punktach konsultacyjnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej [W:] 
Wiedza i kwalifikacje czynnikami roziooju gospodarczego, społecznego i kultural
nego kraju,  Warszawa 1971.

28 Archiwum AE w Krakowie, teczka personalna A. Gurnicza.
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o tem atyce społecznej i gospodarczej w s i27. Był także członkiem pow
stałego z inicjatyw y współpracowników i zwolenników W. Witosa, To
warzystw a Przyjaciół Muzeum W. WTitosa. Brał udział w corocznych 
spotkaniach ludowców w auli U niw ersytetu Ludowego im. Witosa 
w W ierzchosławicach. W 50 rocznicę powstania niezależnego ZMW RP 
„W ici” w 1978 r. wygłosił obszerne przemówienie na tem at pracy ideo
logicznej i wychowawczej tego Związku w m inionym  półwieczu.

Należy jeszcze dodać, że współpracował ze Spółdzielczym Insty tu tem  
Badawczym w Warszawie, Zakładem  Historii Ruchu Ludowego przy 
NK ZSL w Warszawie, brał udział w pracach Komisji Nauk Ekonomicz
nych krakowskiego oddziału PAN 28.

Zarówno na uczelniach, jak  i w zespole adwokackim  oraz w placów
kach naukowych, z którym i współpracował, znany był jako człowiek 
niezwykle pracowity, obowiązkowy, rzetelny i życzliwy. Jako przedsta
wiciel nauki posiadał głęboką wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, his
torii i historii myśli ekonomicznej 29.

Pogarszający się stan zdrowia sprawił, że w 1976 r. m usiał zrezygno
wać z dojazdów do Lublina i pracować wyłącznie w Krr-kowie. Były to 
już ostatnie lata jego życia. Zm arł 3 czerwca 1978 roku i został pocho
w any na cm entarzu Rakowickim w Krakowie.

CHŁOPSKA MYŚL s p o ł e c z n o -p o l i t y c z n a  i e k o n o m ic z n a

Zainteresowania naukowe A. Gurnicza m iały ścisły związek z jego 
pochodzeniem społecznym, w ykształceniem  i działalnością w ruchu lu
dowym na Kielecczyźnie 30. K ontynuując rozpoczętą przed wojną pracę 
naukową, zajął się problem atyką agrarną w aspekcie historyczno-eko- 
nomicznym. Badał zarówno rozwój chłopskiej myśli społeczno-ekono
micznej i politycznej, ewolucję program u gospodarczego ruchu ludowe
go, jak  i funkcjonowanie chłopskich organizacji gospodarczych w Polsce 
przed II wojną światową. Dużo uwagi poświęcił działalności kółek rol
niczych. Zajmował się życiem i działalnością czołowych przywódców ru 
chu ludowego i ruchu spółdzielczego. Sięgf.ł do początków społecznych 
ruchów chłopskich w Polsce. Jego pierwsze badania dotyczące proble

27 Akta Chłopskiego Towarzystwa Oświaty i Kultury, Pryw. Arch. J. Mar
cinkowskiego oraz autoryzowane notatki z relacji ustnych: Stanisława Mierzwy, 
Stanisława Kopcia i Józefa Marcinkowskiego.

28 Archiwum AE, teczka personalna A. Gurnicza.
29 Sylwetki ekonomistów. A. Gurnicz..., s. 137.
30 Zob. F. F a l i s z e w s k i :  Kartki z przeszłości, LSW, Warszawa 1965;

P. P a w 1 i n a : Podziemni żołnierze wolności. LSW, Warszawa 1973; C z. P o -
n i e c k i :  Jesienny obrachunek. LSW, Warszawa 1983.
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mów agrarnych obejm ują przełom  XIX i XX wieku. Analizował chłopski 
ruch społeczny na tle w arunków  politycznych i gospodarczych. Drugą 
połowę XIX wieku uważał G urnicz za początek dziejów chłopa polskiego 
jako członka klasy chłopskiej świadomie tworzącej swój program  spo
łeczny i szukającej dróg jego realizacji. Duży nacisk położył na począt
kową fazę tworzenia się tego ruchu, gdyż miała ona silny wpływ na 
dalsze jego dzieje, dlatego tak  dużo uwagi poświęcił pierwszej chłopskiej 
organizacji politycznej w Polsce powstałej w 1893 roku, jaką był Zwią
zek Stronnictw a Chłopskiego 31. W prawdzie była to organizacja o m ałym  
zasięgu (teren pow. nowosądeckiego) i skupiająca głównie bogatych chło
pów, ale wiele jej postulatów „nabrało trw ałego charakteru  teoretycz
nego w chłopskiej myśli społeczno-gospodarczej” 32. Związek nie prowa
dził walki o społeczne i polityczne wyzwolenie wsi, nie zdobył się na 
otw arte wystąpienie przeciw ciemiężcom chłopów. Początkowo starał się 
zachowywać samodzielność, ale ostatecznie związał się z klerem  i kon
serw atystam i, kończąc swoją odrębność wejściem  w roku 1908 do Pols
kiego Centrum  Ludowego (klerykalnej organizacji katolicko-ludowej).

W sprawach politycznych i oświatowych Związek niewiele zrobił, 
ale dużo uwagi poświęcił rolnictw u, hodowli, ogrodnictwu z korzyścią 
dla wszystkich chłopów. Działalnością społeczną pobudzał chłopów do 
samodzielnego myślenia politycznego i gospodarczego. W efekcie wielu 
jego działaczy weszło do szeregów ruchu ludowego. Najważniejszym  
osiągnięciem Związku było to, że po raz pierwszy (na dwa lata przed 
powstaniem  SL) w historii wsi polskiej zapoczątkował „ruch zrzesza
jący chłopów dla celów politycznych. Miało to niezaprzeczalne znacze
nie dla dalszej chłopskiej drogi do wyzwolenia” 3S. Mimo zasięgu lokal
nego „wiele myśli z dorobku ideowego tej pierwszej chłopskiej orga
nizacji politycznej zapłodniło późniejszy ruch ludowy w Polsce” ®4. 
S tąd tak  ważne w ydają się badania Gurnicza dla ocalenia od zapomnie
nia tych znam iennych faktów z dziejów wsi polskiej, z dziejów chłopskiej 
myśli społeczno-politycznej.

O rganizatorzy ZSCh — bracia Stanisław  i Jan  Potoczkowie swoje 
zainteresowania społeczną działalnością na wsi w dużej mierze zawdzię
czali ks. Stanisławowi Stojałowskiem u, działającem u na terenie Galicji, 
k tóry  wzywał chłopów do udziału w życiu samorządowym i ogólnopoli- 
tycznym . Gurnicz mocno podkreśla rolę Stojałowskiego w początkowym 
okresie organizowania się chłopów. Form owany przez niego ruch nie 
był jeszcze samodzielnym ruchem  chłopskim, ale Stojałowski „był pierw 

31 Gurnicz: O „równą miarkę”...
32 Ibid., s. 191.
3S Ibid., s. 190.
54 Ibid., s. 192.
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szym który  do chłopów zstąpił” *5. G urnicz poświęcił mu odrębną pracę: 
Ks. Stojałowski a rozwój ruchu i dok tryny  chrześcijańsko-spolecznej 
w Galicji *\ W w yniku tej działalności rozbudzającej chłopską świado
mość, powstał pierwszy program  gospodarczy chłopów (choć jeszcze nie 
ruchu chłopskiego) w roku 1889 zaw ierający postulat reform y rolnej. Była 
to „rzecz o dużej doniosłości program ow o-reform atorskiej i o niew ątpli
wym [...] wpływie na wszystkie późniejsze program y gospodarcze chło
pów” 87. Gurnicz podkreśla zasługi Stojałowskiego dla kształtow ania się 
świadomości politycznej chłopów. W skazuje, że dzięki niem u chłopi ga
licyjscy zmierzyli swe siły w wyborach w 1889 roku, w skutek czego 
czterech chłopów weszło do sejm u galicyjskiego. I choć Stojałowski 
w późnieszym okresie przestał być symbolem budzącego się życia poli
tycznego chłopów, to dzięki jego działalności wyłonili się nowi działa
cze, którzy utw orzyli „ruch chłopski z chłopów” 33.

Nowe treści i form y wniósł później do ruchu ludowego Bolesław 
Wysłouch, k tóry  w pojęciu „ruch ludow y” mieścił ruch chłopski i dro- 
bnomieszczański, a zatem  określał go jako ruch  sfer m aterialnie sła
bych, społecznie upośledzonych. Duże zasługi dla okrzepnięcia nowego 
ruchu położyli dwaj chłopi Jan  Stapiński i Jakub  Bojko. Ks Stojało
wski nauczył chłopów myśleć społecznie, W ysłouch dał im w ytyczne 
programowe, zaś wejście do ruchu chłopskiego Stapińskiego i Bojki 
spowodowało powstanie samodzielnego ruchu chłopskiego. Tak syn te
tycznie określa Gurnicz początki ruchu chłopskiego w Polsce uwieńczo
ne form alnym  założeniem Stronnictw a Ludowego w Rzeszowie w roku 
1895 (z organem prasowym  „Przyjaciel L udu”), które wkrótce — na III 
Kongresie w Rzeszowie 27 lutego 1903 roku zmieniło nazwę na Polskie 
Stronnictw o Ludowe ®8.

Program  gospodarczy Stronnictw a nie zawierał wielkiej reform ators
kiej idei gospodarczej, ale był to program  samodzielny, którego tw ór
cami byli niezależni działacze chłopscy. Program owo odcięto się zarówT- 
no od socjalistów, jak i od kół zachowawczych. Chłopi trw ali uparcie 
przy swoim.

Gurnicz tw ierdzi, iż brak wielkiego program u reform atorskiego chło
pscy posłowie zastępowali „doraźną im prow izacją”, ale jednocześnie za

*5 A. G u r n i c z :  Chłopska myśl ekonomiczna w  Galicji. Annales UMCS,
sectio G, vol. VI, Lublin 1960, s. 227.

88 A. G u r n i c z :  Ks. Stanisław Stojałowski a rozwój ruchu i doktryny
chrześcijańsko-spolecznej w  Galicji. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia 
z historii myśli społeczno-ekonomicznej, 1964, 4.

87 G u r n i c z :  Chłopska myśl..., s. 228.
*  Ibid., s. 229.
80 Por. Krótki zarys historii ruchu ludowego. LSW, Warszawa 1971.
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znacza, że brak idei program owej miał ujem ne znaczenie dla zasięgu 
wpływów ludowców.

22 lipca 1903 roku PSL  oficjalnie uchwaliło program , w którym  
oprócz postulatów politycznych umieszczono gospodarcze, a ich treścią 
była poprawa w arunków  ekonomicznych chłopów. Gurnicz szczegółowo 
analizuje pierwszy program  i ocenia go krytycznie, mimo niew ątpliw e
go dowodu wyzwalania się chłopów spod patronatu  politycznego. Zarzu
ca program owi poprzestaw anie na półśrodkach i brak  postulatów zmie
rzających do gruntow nej przebudowy gospodarczo-agrarnej. Obiecujące 
dla tego ruchu było zjawisko w zrostu samodzielności politycznej chło
pów, ich dążenie do upowszechniania zasad demokracji. „Odrzucenie 
wszelkich zakusów patronackich i odważne zejście do opozycji nadało 
ruchowi awangardow y charak ter w walce o społeczny postęp i demo
krację” . Jednak przyw ódcy z czasem schodzą z tej drogi. W efekcie na
stępuje zawarcie ugody z konserw atystam i w 1908 roku, które „prze
kreśliło tę najpiękniejszą kartę  w historii galicyjskiego ruchu ludowe
go” 40. Rola polityczna Stapińskiego jako przywódcy chłopów była skoń
czona a miejsce przyw ódcy zajął na długo W incenty Witos, początkowo 
w Galicji a następnie na całym  obszarze ziem polskich. Szczególną ro
lę odegrał w wyzwolonej Polsce po 1918 roku 41.

Gurnicz wysoko ocenia Witosa, którego postawa sprawiła, że „stał 
się w iarą i zaufaniem  m as chłopskich, symbolem ruchu ludowego”, któ
ry  wyprowadził chłopów „na wielki gościniec spraw  narodow ych”. Wi
tosowi poświęca kilka prac; W incenty  W itos. Zarys życia i poglądów, 
G alicyjski rodowód poglądów W incentego Witosa (w stulecie urodzin), 
W incenty W itos, Poglądy społeczno-gospodarcze W . Witosa)*2, z któ
rych wynika, że fascynowała go ta  osobowość. Eksponuje w nich zasady 
polityki ludowej głoszone i realizowane przez Witosa, jak:

1) utrzym anie niepodległości i potęgi państwa,
2) wprowadzenie w życie dem okratycznego ustroju,

40 W PSL nastąpił rozłam. Stapiński ze swoimi zwolennikami utworzył PSL 
Lewicę a grupa Bojki, Witosa, Długosza dała początek PSL Piast. A. G u r n i c z :  
Poglądy społeczno-ekonomiczne polskich stronnictw politycznych a struktura kla
sowa ludności Galicji w  końcu X IX  i na początku X X  wieku. Międzyuczelniane 
Zeszyty Naukowe. Studia z historii m yśli społeczno-ekonomicznej, 1963/4, s. 121.

41 A. G u r n i c z :  Wincenty Witos. Zarys życia i poglądów.  Warszawa 1962, 
maszynopis powielony, biblioteka ZHRL przy NK ZSL.

42 A. G u r n i c z :  Galicyjski rodowód poglądów Wincentego Witosa (w  stu
lecie urodzin). Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z historii myśli spo
łeczno-ekonomicznej, 1976/16; A. G u r n i c z ,  S. L a t o :  Wincenty Witos [W:] 
Przywódcy ruchu ludowego, LSW, Warszawa 1968; A. G u r n i c z :  Poglądy spo
łeczno-gospodarcze Wincentego Witosa. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Stu
dia z historii myśli społeczno-ekonomicznej, 1966/12.

2 — Annales UMCS, sectio H, vol. XXI
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3) stała i trw ała  obrona praw  obywatelskich i ludowych in te resów 4*. 
G urnicz podkreśla zasługi W itosa dla PSL P iast i dla kraju. Szcze
gólną uwagę zwraca na jego zabiegi o sprawę jedności ruchu ludowego 
uwieńczone sukcesem w 1931 r. Kreśląc sylwetkę Witosa, akcentuje 
jego realizm  polityczny i w skazuje na ewolucję poglądów w kierunku 
radykalnym , przy czym podkreśla, że początkowo „wszelka rew olucja 
obca była jego psychice” 4\  Z czasem nastąpiła zmiana stanowiska W i
tosa jako w ynik nowej sytuacji politycznej, wskutek tego „ten  wielo
letn i i w ypróbowany w  teorii i praktyce zwolennik form dem okratycz
nego postępowania zmuszony został do pogodzenia się z możliwością uży
cia siły w odpowiedzi na siłę” 45. W tym  też czasie (początek la t trzy 
dziestych) Witos mówił o konieczności przeprowadzenia reform y rolnej 
(ziemia dla chłopów) bez odszkodowania. Opowiadał się za upaństw o
wieniem  kluczowych gałęzi przem ysłu i banków oraz przeprowadzaniem 
gruntow nych reform . „Ewolucja jego poglądów dotrzymywała "tempa 
ogólnej fali przem ian na wsi, w kraju  i w świecie” 48.

Radykalizowała się cała wieś, a z nią jej przywódcy. W yrazem  tego 
była fala strajków  chłopskich w latach trzydziestych. Analizując te 
zagadnienia G urnicz tw ierdzi, że stra jk  chłopski w 1937 roku dowiódł, 
iż chłop nie dał się zastraszyć. Witos, bez którego wiedzy (mimo że 
był na emigracji) SL nie przeprowadzało żadnej akcji, przeszedł do re 
wolucyjnej taktyki, tłum acząc to interesem  i dobrem państwa. Gurnicz 
zwraca uwagę na to, że jednak u Witosa rewolucyjna taktyka nie szła 
w parze z rew olucyjną strategią.

Gurnicz przedstaw ił życie i działalność Witosa z pozycji historyka 
i ekonomisty. W swoich opracowaniach poświęconych Witosowi w spo
sób syntetyczny, bez zbędnych słów, uwzględnił wszystkie aspekty jego 
bogatej działalności społecznej. Należy tu  podkreślić, że Gurnicz był 
jednym  z pierwszych, którzy wzięli na w arsztat naukowy dorobek Wi
tosa 47.

Gurnicza, jako ekonomistę szczególnie interesowały zagadnienia gos
podarcze w ruchu ludowym. Przedstawił je w wielu pracach. Główne 
z nich to: Program gospodarczy ruchu chłopskiego w okresie drugiej 
niepodległości Polski, Chłopska m yśl ekonomiczna w G alicji48. Anali-

48 G u r n i c z ,  S. L a t o :  Wincenty Witos..., s. 363.
44 G u r n i c z :  Poglądy społeczno-gospodarcze W. Witosa..., s. 113.
45 Ibid., s. 118.
46 Ibid., s. 120.
47 Nieliczne są wcześniejsze prace naukowe o Witosie.
" A .  G u r n i c z :  Program gospodarczy ruchu chłopskiego w okresie drugiej 

niepodległości Polski. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sectio G, vol. 5, Lublin 
1959; A. G u r n i c z :  Chłopska myśl ekonomiczna w Galicji, Ann. Univ. Mariae 
Curie-Skłodowska, sectio G, vol. 6, Lublin 1960.
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żując koncepcje ekonomiczne ruchu ludowego podkreśla jak  wielce 
ujem ny w pływ  na tworzenie się jasnego, jednolitego program u gospo
darczego tego ruchu miało jego rozproszenie, szczególnie silne w la
tach dwudziestych. Ubolewa nad tym, że „pryw atne, małe spraw y i m a
li ludzie byli najczęstszymi przyczynami rozłam ów” 4#. Rozbicie nie słu
żyło interesom  ruchu ludowego. Na dole, wśród mas chłopskich w za
sadzie różnic nie było. Chłopi, zarówno członkowie PSL Piast, jak  i PSL 
W yzwolenie stanowili najczęściej tę samą grupę społeczną. G urnicz 
obala spotykane w literatu rze stwierdzenie, że PSL  Piast skupiał boga
tych chłopów. Pyta  wręcz „gdzie szukać bogatych chłopów w G alicji” 50. 
W polemice z Haliną Trocką na łam ach „Spółdzielczego K w artaln ika 
Naukowego” stwierdza, iż taki pogląd w ynika z braku znajomości s tru 
k tu ry  agrarnej wsi ga licy jsk ie j51. Sam badane zagadnienia ujm uje zaw
sze na tle  określonych stosunków społeczno-gospodarczych i politycz
nych.

Dużo uwagi poświęca wpływowi „ruchu młodochłopskiego”, głównie 
wiciarzy, na kształtow anie się program u ruchu ludowego. Uważa, że to 
przede wszystkim  uświadomiona ideowo młodzież podjęła „żmudną p ra
cę w ykuw ania zasad nowego ideału chłopskiej dem okracji” 52. Młodzież 
szukała dróg do sprawiedliwej Polski ludowej, której wizję zaw arła 
w program ach społeczno-gospodarczych i po litycznych53. Koncepcja 
ustro ju  gospodarczego i politycznego, jaka ukształtow ała się w ruchu 
ludowym  w latach trzydziestych, w ynikała z zasad agraryzm u, którego 
Gurnicz jako działacz ZMW RU „Wici” i SL sam był zwolennikiem . 
A grarystyczna wizja przyszłego sprawiedliwego ustro ju  Polski była jego 
wizją. A graryzm  proponował „częściowo uspołecznioną, częściowo upań
stwowioną i częściowo wolną produkcję. Znosząc kapitalistyczny wyzysk, 
chciał wyzwolić siły produkcyjne, tkwiące w m asach pracujących. Dla 
zrealizowania tego postulatu zapowiadał zniesienie własności pryw atnej 
tam , gdzie stanowiła ona źródło wyzysku. U jem ne strony gospodarki 
indyw idualnej chciał zneutralizować przez wprowadzenie w życie spół
dzielczości, jako wyższej form y społecznego gospodarowania. Przez w pro
wadzenie zaś gospodarki planowej chciał uczynić człowieka podm iotem  
życia gospodarczego, które winno być podporządkowane społeczeństwu 
i organom przez niego wyłonionym. Cały bowiem ustrój agrarystyczny

49 G u r n i c z :  Program gospodarczy ruchu chłopskiego..., s. 89.
50 A. G u r n i c z :  Spółdzielczość w  programach i polityce polskich stronnictw  

ludowych  (art. polemiczny), „Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy” 1971/1.
51 Ibidem.
52 G u r n i c z :  Program gospodarczy..., s. 121.
53 Ibid., s. 123; Por. Materiały źródłowe do historii ruchu ludowego. T. III* 

1931—1939, LSW, Warszawa 1966.

t *
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w budowie swojej miał być dostosowany do na tu ry  ludzkiej i wiązać 
człowieka z wynikam i jego pracy” 54.

Polska rzeczywistość po II wojnie dowiodła, że agraryści mieli rację 
głosząc, że gospodarstwo rodzinne, a więc nie oparte na wyzysku, zdro
we ekonomicznie i wzmocnione siecią spółdzielni stanowi filar nasze
go rolnictw a i gospodarki żywnościowej. Po okresach błędów i w ypa
czeń w polityce rolnej w arunki ekonomiczne zmusiły do uznania tego 
faktu, efektem  czego jest form alny zapis konstytucyjny trwałości gospo
darki chłopskiej w socjalistycznym  ustroju. W arto tu  przytoczyć słowa 
Gurnicza: „Każda bowiem forma ustrojow a ma tyko w tedy szansę u trzy 
m ania się w praktyce, jeżeli zapewni spraw ną, tanią i racjonalną orga
nizację produkcji” 5\

DZIAŁALNOŚĆ CHŁOPSKICH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH

W zrost poziomu świadomości chłopów prowadził do rozwoju form  
chłopskiej działalności gospodarczej. Podobnie jak  polityczny ruch  lu 
dowy, ruch gospodarczy na wsi początkowo m iał charakter patronacki. 
Z czasem jednak chłopskie organizacje gospodarcze zaczęły w yrastać 
oddolnie i dążyć do uniezależnienia się od obszarników i kleru. Gurnicz 
podejm ując ten  tem at, rozważa go na tle specyficznej sytuacji ziem pol
skich. Uwzględnia wpływ y wzorów zachodnich, a powstanie pierwszych 
form  zrzeszeń, asocjacji rolniczych łączy z przejściem  do zasad gospo
dark i kapitalistycznej. Zagadnienia te  u jm uje w pracach: Z problema
ty k i  genezy asocjacji rolniczej w kapitalizm ie, Problem y asocjacji rol
niczej w Królestw ie Polskim, K ó łka " rolnicze na ziemiach polskich  
w okresie zaborów. Geneza i k ierunki rozwoju  56.

Obszerne studium  społeczno-ekonomiczne działalności kółek rolni
czych stanowi praca Gurnicza Kółka rolnicze w G alic ji57.Zawiera ona 
analizę w arunków  oraz form rozwoju asocjacji rolniczej, historię kółek 
rolniczych w Galicji oraz ideologię i program  a także działalność spo

54 G u r n i c z :  Program gospodarczy..., s. 131. Por. S. M a ł k o w s k i :  Agra- 
ryzm  jako forma przebudowy ustroju społecznego. Kraków 1934.

55 A. G u r n i c z :  Problematyka ekonomiczno-społeczna współwłasności rol
nej, leśnej, pastwiskowej i łąkowej w  gospodarce ziem górskich. „Folia Oecono- 
mica” 1969, z. 8.

56 A. G u r n i c z :  Problemy asocjacji rolniczej w  Królestwie Polskim,  "Ann. 
Univ. Mariae Curie-Skłodowska, sectio H, vol. 1, Lublin 1967; A. G u r n i c z :  
Kółka Rolnicze na ziemiach polskich w  okresie zaborów. Geneza i kierunki rozwoju  
„RDRL”, 1066f8; A. G u r n i c z :  Z problematyki genezy asocjacji rolniczej w  kapi
talizmie , „Folia Oeconomica” 1969, z. 8.

57 G u r n i c z :  Kółka Rolnicze w  Galicji...



Działalność naukowa Antoniego Gurnicza... 13

łeczno-gospodarczą. Gurnicz przedstawia pierwsze form y asocjacji ro l
niczej w Europie Zachodniej. Wyszczególnia kilka jej typów (niemiecki, 
francuski, duński). To rozróżnienie w ynika z odm iennych w arunków  
społeczno-ekonomicznych poszczególnych krajów. Stwierdza, że cechą 
charakterystyczną niemieckiego modelu asocjacji rolniczej XIX wieku 
było bardzo silne powiązanie go z ruchem  chrzęścijańsko-społecznym 58. 
We Fracji formowano koncepcję asocjacji rolniczej jednolitej dla całe
go k raju  odgórnie kierowanej przez wielkich właścicieli ziemskich. N aj
wcześniej in icjatyw ę asocjacyjną przejęli chłopi duńscy. Początkowo in i
cjatorem  tow arzystw  rolniczych było Królewskie Duńskie Towarzystwo 
R olnicze59. Większe, a później i średnie gospodarstwa wym agały samo
pomocy, k tórą niosła akcja asocjacyjna. Celem zasadniczym było pod
noszenie produkcji rolnej. Te zachodnioeuropejskie form y asocjacji ro l
niczej m iały niew ątpliw y wpływ  na stowarzyszenia rolnicze na ziemiach 
polskich. Początkowo asocjacja obejmowała model niem iecko-francuski, 
co oznaczało tw orzenie asocjacji przez szlachtę, kler, inteligencję. Duński 
model wym agał zaś aktywności, przygotowania, in icjatyw y i samodziel
ności sam ych chłopów. Generalnie rzecz biorąc chłopi w Polsce nie byli 
do tego przygotowani.

Gurnicz w  swoich pracach bardzo krytycznie odnosi się do wszel
kich patronackich form  zarówno w ruchu politycznym, jak  i gospodar
czym chłopów. Podkreśla natom iast wielkie w alory wszelkich przeja
wów ich samodzielnej, niezależnej działalności zarówno gospodarczej, 
jak  i po lityczne j60, dlatego też akcentuje pionierski charakter powoła
nego do życia w 1906 roku Towarzystwa Kółek Rolniczych im. S. Staszi
ca z in icjatyw y zaraniarskiego ruchu ludow ego81. Towarzyśtwo oparte 
było na samopomocy chłopskiej. Odrzucało patronat ziemian i rządu. 
Stawiało na samodzielność i niezależność, szerząc dem okratyczną świa
domość społeczną. Działalność kółek staszicowskich miała duży wpływ  
na dalszy rozwój asocjacji rolniczej w Polsce. Szczegółową analizę fun 
kcjonow ania asocjacji rolniczej przeprowadził Gurnicz na terenie byłe
go zaboru austriackiego, m niej uwagi poświęcając pozostałym zaborom. 
W ynikało to z faktu, że Galicja była kolebką ruchu ludowego i w pro
blem atyce ujm ow anej regionalnie właśnie tu  koncentrow ał swoje za
interesow ania zarówno życiem gospodarczym, jak  i politycznym  wsi.

Bardzo dokładnie zaprezentował założenia ideowe i działalność kó

58 Ibid., s. 13.
59 Ibid., s. 16.
60 Wyczulenie Gurnicza na ten problem wynikało z jego aktywnej działalności

w ZMW RP „Wici”, który mocno akcentował potrzebę niezależności i samodziel
ności w ruchu chłopskim.

81 G u r n i c z :  Kółka Rolnicze..., s. 26.
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łek rolniczych na tle stosunków społecznych, ekonomicznych i politycz
nych 82. Za bardzo istotne osiągnięcie kółek rolniczych uważał Gurnicz 
likw idację lichw y zarówno towarowej, jak  i pożyczkowej dzięki dzia
łalności kredytow ej i handlowej. Mniejsze efekty osiągały KR w dzia
łalności rolniczej i oświatowej (był to wynik utrudnienia ze strony rzą
dzącej szlachty, nie zainteresowanej w oświeceniu chłopa). Niezamie
rzonym, acz ważnym  osiągnięciem było rozbudzenie u chłopów zmysłu 
samorządnego i zespołowego działania w rolnictwie. Wiązało się z tym  
podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej, nawyków spółdziel
czych itp. P roblem atykę program u i działalności KR w Polsce po 1918 
roku rozw ija Gurnicz w pracy „Kółka Rolnicze w II Rzeczypospolitej” a3.

Po odzyskaniu niepodległości kółka rolnicze funkcjonowały w no
w ych w arunkach  politycznych. Gurnicz podkreśla ich niezależność w  la
tach 1919— 1928. W analizie lat dwudziestych zaznacza silny wpływ 
akadem ickiej młodzieży ludowej „na życie gospodarcze i polityczne 
wsi” 64. „Była to praca we własnym środowisku, ludzi ze wsi i dla wsi. 
Zjawisko to w ystąpiło po raz pierwszy w historii polskiej wsi i oznaczało 
równocześnie swoiste usamodzielnienie się wsi i chłopów, nie tylko pod 
względem politycznym , co nastąpiło o wiele la t wcześniej, ale także pod 
względem społecznym i gospodarczym” 6S.

Istotne zm iany na tym  polu zaszły w latach trzydziestych. Gurnicz 
ubolewa nad podporządkowaniem Małopolskiego Towarzystwa Rolnicze
go sanacji, k tóra uważała, że tą drogą uzyska wpływ y na m asy chłopskie 
tu  zrzeszone. „Była to droga totalnej in filtracji i przem ocy” 68. (Celem 
dość isto tnym  dla J. Piłsudskiego było pozbawienie W. Witosa prezesury 
w MTR). Analogicznie podporządkowano inne organizacje rolnicze na 
terenie całego k raju . Gurnicz konkluduje: „w ten  sposób został zakoń
czony niezależny okres historii Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego. 
Dalszy ciąg jego dziejów spowity został cieniem sanacyjnej d y k ta tu ry ” 61. 
Czołowe stanowiska w  okręgowych tow arzystw ach rolniczych przypadły 
biurokratom  i obszarnikom. Jedynie w wiejskich jednostkach podstawo
wych chłopi obejmowali niemal wszystkie stanowiska. Mimo tych zmian 
w latach trzydziestych ruch pozostawił trw ały  ślad w polskim rolnictwie, 
przyczyniając się do podniesienia jego poziomu.

82 Zob. rec. pracy A. G u r n i c z a :  Kółka Rolnicze w  Galicji; Z. Ś w i -  
t a i s  k i :  „Wieś Współczesna” 1967/10; H. B r o d o w s k a :  „RDRL”, 1967/9.

68 J. B o r k o w s k i ,  A. G u r n i c z :  Kółka Rolnicze w  II Rzeczypospolitej,
LSW, Warszawa 1978.

84 Zob. S. M a l a w s k i :  Akademicka Młodzież Ludowa w II Rzeczypospoli
tej (Relacje, materiały, dokumenty). LSW, Warszawa 1974.

65 B o r k o w s k i ,  G u r n i c z :  op. cit..., s. 167.
68 Ibid., s. 166.
67 Ibid., s. 169.
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Prezentu jąc  działalność kółek rolniczych na Śląsku sięga G urnicz do 
okresu zaborów, by dotrzeć do początków działalności stow arzyszeń rol
niczych. „W Polsce niepodległej w zasadzie kontynuow any był wcześ
niejszy m odel pracy kółkowej. Tocząca się walka polityczna na ogół nie 
odbijała się na pracy tow arzystw  rolniczych. Podobnie jak  na większości 
wsi śląskiej w kółkach panowała polityczna orientacja centrow o-ludo- 
wa. Po przewrocie m ajow ym  również i tu  kółka zostały opanowane 
przez zwolenników sanacji” 68.

G eneralnie rzecz biorąc, mimo wszelkich trudności, chłopi walczyli 
o samodzielność, o chłopskość kółek. W m iarę radykalizacji ruchu ludo
wego rodziły się nowe tendencje w ruchu kółkowym. Poza osiągnięciami 
gospodarczymi niezm iernie istotne było to, że kółka rozbudzały w chło
pach poczucie samorządności, pom agały tw orzeniu się odrębnego sta
nowiska chłopów w kw estiach społeczno-politycznych.

MYŚL SPÓŁDZIELCZA

Gurnicz poświęcił wiele uwagi ruchow i spółdzielczemu. Prześledził, 
narodziny idei, jej rozwój i w prowadzanie w życie na przykładzie kon
kretnych  organizacji spółdzielczych. Fascynowała go postawa w ielu dzia
łaczy spółdzielczych, jak  F. Stefczyk, R. Mielczarski, M. Rapacki, 
S. T hugutt i in n i6#.

Ruch spółdzielczy w ypływ ał z szeroko rozumianego ruchu gospodar
czego. Zainteresow ania tą  problem atyką znalazły wcześniej swoje od
bicie w artykułach  Gurnicza publikow anych na łam ach „Spółdzielczego 
K w artaln ika Naukowego”, „T rybuny Spółdzielczej” i in.70. G urnicz sięga 
do owenowskiego rodowodu idei spółdzielczej71. W skazuje na działalność 
Owena nakierow aną na usuw anie zła z życia społecznego poprzez orga
nizowanie wspólnot, które m iały pełnić zarówno funkcję ekonomiczną 
(w ytw arzanie, gromadzenie i podział spraw iedliw y), jak i wychow aw
czą. W spólnoty Owena to pierwsze form y spółdzielcze. Założenie każdej

68 Ibid., s. 227.
69 Zob. A. G u r n i c z :  Franciszek Stefczyk. Zycie , poglądy, działalność. CRS, 

Warszawa 1976; A. G u r n i c z :  Owenowski rodowód idei spółdzielczej. „Trybu
na Spółdzielcza”, 1975/8; A. G u r n i c z :  Spółdzielczość w  poglądach Stanisława  
Thugutta. „Trybuna Spółdzielcza”, 6/1975; A. G u r n i c z :  Przyszłość narodu w i
dział w  spółdzielczości; W 50-tą rocnicę śmierci R. Mielczarskiego, „Wieści” 
1970, 15.

78 Główne z nich to obok w/w: A. G u r n i c z :  S ystem  spółdzielczy W. Raif- 
feisena i jego galicyjska adaptacja F. Stefczyka.  „Spółdzielczy Kwartalnik Nau
kowy”, 1968/4; A. G u r n i c z :  Spółdzielczość w  programach... i w iele innych.

71 G u r n i c z :  Owenowski rodowód..., s. 18.
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kom uny Owen „uzasadniał argum entam i z repertuaru  późniejszych ko
operacji” 72. Hasła Owena (jakkolwiek historia zaliczyła go w poczet 
utopistów) weszły później do ruchu roczdelskiego i do dziś są podstawą 
spółdzielczych koncepcji.

Interesująco przedstaw ia Gurnicz postać Stanisław a Thugutta w ru 
chu spółdzielczym 73. Zwraca uwagę na m otywy T hugutta skierowujące 
jego zainteresow ania na spółdzielczość. Thugutt próbował łączyć poli
tykę z gospodarką. Doszedł do wniosku, że „wszelkie zmiany polityczne 
bez odpowiednich zmian gospodarczych mogły mieć tylko ograniczony 
charak ter [...] W gospodarce widział możliwość pełnej realizacji celów 
politycznych. Spółdzielczość m iała bowiem realizować demokrację gos
podarczą, a ta  z kolei stw arzać w arunki do prawidłowego funkcjonowa
nia dem okracji politycznej” 74.

G urnicz nie był bezkrytycznym  apologetą ruchu spółdzielczego. W i
dział błędy w koncepcjach i działalności przedstawicieli tego ruchu. 
K rytycznie odnosił się do nieuzasadnionego wyolbrzym iania roli spół
dzielczości i czynienia z niej głównego m otoru ustrojotwórczego. .

Z publikacji Gurnicza o tem atyce spółdzielczej na szczególną uwagę 
zasługuje praca poświęcona wybitnej postaci w ruchu spółdzielczym 
Franciszkowi Stefczykowi, wydana z okazji pięćdziesiątej rocznicy jego 
śm ie rc i7S. Gurnicz ukazuje Stefczyka na tle w arunków  społeczno-gospo
darczych. Podkreśla zasługi jego dla podniesienia poziomu ekonomiczne
go wsi galicyjskiej, z którą Stefczyk był związany przez większość lat 
swego życia i działalności. Podkreśla fakt, że Stefczyk „niczego nie ro
bił (...) sam. W ybrane przedsięwzięcia wym agały bowiem współpracy 
licznych rzesz chłopskich. W skazywał drogę i w ręce samych zaintere
sowanych oddawał poprawę ich losu tworząc różne rodzaje spółdzielni. 
Każdą podjętą akcję chłopi mogli więc uznać za swoją. To zaś zapew
niało kontynuację pracy i trwałość rozpoczętych zabiegów. W tym  le
żało historyczne znaczenie postaci Stefczyka jako inicjatora wielu poży
tecznych insty tucji przede wszystkim powstania licznych spółdzielni 
a zwłaszcza kas oszczędnościowo-pożyczkowych nazwanych jego imie
niem ” 76. K asy Stefczyka wrosły w krajobraz wsi i zyskały dużą popu
larność. Stefczyk to jeden z wybitniejszych działaczy polskiej spółdziel
czości. Jego dorobek owocuje do dziś na wsi. Wielce postępowy w swych 
działaniach gospodarczych Stefczyk nie zmieniał jednak swych poglą

72 Ibid., s. 21.
73 G u r n i c z :  Spółdzielczość w  poglądach S. Thugutta...
74 Ibid., s. 21.
75 G u r n i c z :  F. Stefczyk...
78 Ibid., s. 7.
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dów solidarystycznych i k leryka lnych77. Takie poglądy oraz skupienie 
na działalności gospodarczej sprawiło, że rzadko zajmował się polityką. 
„Dlatego nie poglądy ani działalność polityczna zapew niły Stefczykowi 
miejsce w historii. Na to wyróżnienie zasłużył sobie tylko przez dzia
łalność gospodarczą. To właśnie długa i mozolna praca na rzecz nowych 
form organizacyjnych gospodarki chłopskiej zapewniła mu szacunek 
i wdzięczność mieszkańców wsi. Trwałość zaś jego dorobku i kontynuo
wanie zainicjowanych przez niego form  gospodarczych przez następne 
pokolenia chłopów u trw aliły  również jego pozycję w historii gospodar
czej polskiej wsi” 78. Na uwagę zasługuje podkreślenie Gurnicza, że 
w pracy Stefczyka ostateczny cel „stanowiły zawsze rzetelnie pojęte in
teresy chłopów. P racując z chłopami przejął od nich realizm  gospodar
czy”. Jest to bardzo istotna uwaga dla wszystkich zajm ujących się pro
blem atyką agrarną.

CHRZEŚCIJAŃSKA DOKTRYNA SPOŁECZNA

Większość działaczy zarówno ruchu politycznego, jak  i gospodarczego 
na wsi przełomu XIX i XX wieku to ludzie wierzący. Jedni byli pod 
silnymi wpływam i kleru, inni jakkolw iek wierzący, nastaw ieni an tykle- 
rykalnie, dlatego często ostro zwalczani przez k ler (W. W itos)7#, co miało 
istotne znaczenie dla społecznego ruchu na wsi. S tąd też dla gruntow 
nego poznania wsi podjął Gurnicz badania nad rozwojem chrześcijańs
kiej doktryny  społecznej. W efekcie tego powstało kilka prac, jak  Libe
ralizm  i socjalizm a chrześcijańska doktryna społeczna X IX  w ieku , Ks. 
Stanisław Stojałow ski a rozwój ruchu i dok tryny  chrześcijańsko-społecz- 
nej w Galicji, Zarys rozwoju chrześcijańskiej dok tryn y  społeczno-poli- 
ty c z n e j80. Na ten, aczkolwiek wąski, n u rt jego badań dodatkowo m iały 
wpływ kontakty  z przedstawicielam i katolickiej nauki społecznej w cza
sie studiów i pracy na Katolickim Uniw ersytecie Lubelskim  (Stefan W y
szyński, Czesław Strzeszewski i inni). N ajbardziej istotne jest to, że 
dostrzegał i krytycznie oceniał wpływ doktryny chrześcijańsko-społecz-

77 Ibid., s. 202.
78 Ibidem.
79 Zob. J. B o r k o w s k i :  Wyklęci sprawiedliwi.  LSW, Warszawa 1974.
80 A. G u r n i c z :  Liberalizm i socjalizm a chrześcijańska doktryna społeczna 

X IX wieku. Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z historii myśli społecz
no-ekonomicznej 1964/10; A. G u r n i c z :  Ks. Stanisław Stojałowski a rozwój  
ruchu i doktryny chrześcijańsko-społecznej w  Galicji. Międzyuczelniane Zeszyty 
Naukowe. Studia z historii myśli społeczno-ekonomicznej, 1964/4; A. G u r n i c z :  
Zarys rozwoju chrześcijańskiej doktryny społeczno-politycznej [w:] Współczesna 
myśl ekonomiczna (praca zbiorowa), Warszawa 1966.
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nej na idee i czyny działaczy i przywódców chłopskich oraz na treść 
program ow ych koncepcji stronnictw  chłopskich. Gurnicz przedstaw iając 
rozwój doktryny chrześcijańsko-społecznej, sięga do problem atyki eko
nom icznej zaw artej już w nauczaniu apostołów. Twierdzi, że pierwsze 
gm iny chrześcijańskie, oparte na wspólnocie m ajątkow ej, były w yrazem  
negatyw nego stosunku do własności pryw atnej. Taka sama ocena w łas
ności zaw arta jest w nauczaniu Kościoła w pierwszych w iekach81. Póź
niej poglądy się różnicują. Wiek XIII wprowadza „na widownię n a j
większego przedstaw iciela doktryny chrześcijańsko-społecznej w osobie 
Tomasza z A kw inu”. Gurnicz rozwija zaw arte w tomizmie zagadnienia 
własności, podziału, pracy i płacy, kapitału  i procentu itp.82.

Rozwój kapitalizm u rodzi nowe problem y społeczne i gospodarcze, 
pogłębia się konflikt między kapitałem  i pracą. S tara doktryna chrześ
cijańska nie w yjaśnia już ówczesnej nowej rzeczywistości. S tąd pow sta
ją nowe kierunki katolicyzm u społecznego szczególnie widoczne w  X IX  
w ieku na zachodzie Europy.

G urnicz konfrontuje szeroki ruch chrzęścijańsko-społeczny z innym i 
rucham i społecznym i83. W ykazuje, jak  za wzorem Zachodu ruch  ten  
rozw ija się na ziemiach polskich w XIX wieku. Na tym  tle uw ypukla 
postać ks. Stojałowskiego, wnikliwie i krytycznie ocenia jego program . 
Uwzględnia specyfikę polskich uw arunkow ań ruchu chrześcijańsko-spo- 
łecznego. W ytyka wypaczenia w doktrynie na użytek prawicy, które nie 
sprzyjały  rozwojowi doktryny i ruchu chrzęścijańsko-społecznego na zie
m iach polsk ich84. Wiele uwagi poświęca problem atyce społeczno-ekono
micznej zaw artej w encyklikach papieskich: R erum  Novarum  i Quadra- 
gesimo Anno.

Gurnicz uważał, że bez znajomości tych zagadnień nie można w pełni 
zrozumieć dziejów ruchu ludowego, ruchu spółdzielczego, postaw dzia
łaczy chłopskich itp. Silne były w pływy i wzajem ne przenikanie się 
tych nurtów  na ówczesnej polskiej wsi. Zainicjowane przez Gurnicza 
badania wpływów chrześcijańskiej doktryny społecznej na ruch  ludowy 
i ruch  spółdzielczy w ym agają dalszych studiów i opracowań.

*
* *

Powyżej dokonano przeglądu zagadnień zaw artych tylko w głów
nych pracach A. Gurnicza. Należy wyjaśnić, że Gurnicz napisał ponad 
90 prac, z czego opublikował ok. 50 rozpraw, m onografii i artykułów

81 A. G u r n i c z :  Zarys rozwoju chrześcijańskiej doktryny...
88 Ibidem.
88 A. G u r n i c z :  Liberalizm i socjalizm...
84 A. G u r n i c z :  Ks. S. Stojałowski...
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naukowych, w tym  cztery  pozycje książkowe i trzy  skrypty  dla s tu 
dentów. N iektóre obszerne prace pozostały w m aszynopisie85. W pierw 
szych latach po wojnie przygotował wiele opracowań dla Głównego 
Urzędu Planow ania Przestrzennego. Poważną przeszkodą w początkach 
jego pracy naukowej był w ybuch II w ojny światowej. Pow ojenne zaś 
trudności spowodowały, że pierwsza obszerniejsza praca naukowa uka
zała się drukiem  dopiero w  roku 1958 (poprzedziło ją  kilka artykułów  
w konspiracyjnej i powojennej prasie ludowej). W sumie najbardziej 
efektyw ny okres pracy naukowej to lata 1958— 1978.

Gurnicz podejm ował tem aty  trudne, w większości m ające skąpą bazę 
źródłową. W efekcie dał pionierskie opracowania z zakresu chłopskiej 
myśli ekonomicznej, działalności kółek rolniczych, ruchu spółdzielczego, 
a szerzej ruchu  ludowego 8\  Jego prace m ają charakter in terdysyp linar- 
ny. Jest to efekt um iejętnego łączenia m etod pracy historyka i ekono
misty. Badania takie ułatw iała mu szeroka znajomość historii, ekonomii, 
filozofii. W tych  dziedzinach ciągle doskonalił swoją wiedzę. Najwięcej 
uwagi poświęcał problem atyce historyczno-agrarnej rzucając „nowy snop 
św iatła na kontrow ersyjne problem y” 8T.

Działalność naukow a Antoniego Gurnicza stanowi trw ały  w kład do 
badań z zakresu problem atyki społecznej, politycznej i gospodarczej pol
skiej wsi drugiej połowy XIX i początków XX wieku.

Р Е З Ю М Е

Научная деятельность Антония Гурнича (1912—1978) тесно связана с его со
циальным происхождением, образованием и политической деятельностью. Он 
родился в крестьянской семье, окончил гуманитарную гимназию, а затем юри
дический факультет и факультет международных отношений Университета 
им. Яна Казимежа во Львове. После окончания войны начал работать по спе
циальности и одновременно изучал экономию. Получил научные звания доктора 
юридических наук, доктора экономических наук и габилитированного док
тора экономических наук. Особенно сильное влияние на научное развитие Гур
нича оказали проф. Ст. Грабский, Ф. Буяк, А. Кшижановский. Важным факто
ром, инспирирующим исследовательские интересы А. Гурнича, была его поли
тическая деятельность в Союзе сельской молодежи „Вици” (ZMW „Wici”) 
и в партии „Stronnictwo Ludowe” — SL (до войны), участие в подпольном дви
жении во время войны. Он был членом III отряда крестьянских батальонов 
(Bataliony Chłopskie), руководил работой Отдела планирования и Экономической

85 Z relacji ustnej (zapis autoryzowany) J. Pietruszewskiej, która katalogowała 
dorobek A. Gurnicza wynika, że łączna liczba napisanych prac wynosi 92 pozycje, 
czyli ponad 40 prac pozostało w  maszynopisie bądź w rękopisie (w tym 4 książki).

89 A. W o ś :  Insty tuty uczelniane wobec potrzeb praktyki. „Życie Szkoły
W yższej” 1973, 11, s. 97.

87 Archiwum AE, teczka personalna. Oceny dorobku naukowego A. Gurnicza.
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комиссией партии SL Roch в гор. Кельце, писал статьи на экономические темы 
в подпольной печати.

Вторая мировая война вспыхнула, когда ученый только начинал свою дея
тельность. Она на несколько лет приостановила теоретические исследования 
ученого, но благодаря участию в подпольном движении он приобрел опыт об
щественно-политической деятельности. К  научной работе вернулся в 1945 г. 
сначала в Ягеллонском университете в Кракове, а затем в Университете им. 
Кюри-Склодовской в Люблине (1956). А. Гурнич проводил широкую дидакти
ческую работу в области экономических наук (экономия, планирование, ста
тистика, история экономической мысли), занимался изучением польской эконо
мической мысли, особенно аграрной. Кроме того, углублял свои знания в области 
социологии, философии, истории, благодаря чему его исследования приобрели 
интердисциплинарный характер.

Важнейшие направления в исследованиях А. Гурнича:
1) крестьянская экономическая мысль, представленная автором как процесс 

её формирования в борьбе за самостоятельность и независимость; в этой тема
тической группе можно выделить работы, посвященные общественно-экономи- 
ческим взглядам деятелей и руководителей партии SL;

2) кооперативная мысль (работы, посвященные кооперативному движению, 
а также жизни, деятельности и взглядам ведущих руководителей этого движения: 
Ф. Стефчику, С. Тугутту, Р. Мельчарскому и М. Рапацкому);

3) христианская общественно-экономическая мысль.
А. Гурнич написал несколько десятков работ, являющихся прочным вкла

дом в польскую науку. Главные из них: Экономическая программа крестьян
ского движения в период второй независимости Польши; Крестьянская эконо
мическая мысль в Галиции; Винценты Витое. Очерк жизни и деятельности; За 
равную мерку для крестьян; Францишек Стефчик. Ж изнь, взгляды, деятель
ность; Сельскохозяйственные кружки в Галиции; Либерализм и социализм  
и христианская общественная доктрина X IX  века.

Самое большое количество публикаций вышло в свет в 1958—1978 гг, т. е. 
в период работы Гурнича в Университете им. М. Кюри-Склодовской в Люблине, 
где работал 20 лет (1956—1976). Ученый внес большой вклад в университетскую  
дидактику, обучая студентов и руководя работами молодых работников науки. 
А. Гурнич, автор оригинальных научных работ и необыкновенно интересных 
лекций, остался в памяти своих сотрудников и воспитанников как добросо
вестный исследователь, пытливый ученый и замечательный преподаватель.

S U M M A R Y

The scientific activity of Antoni Gurnicz (1912—1978) is in close connection 
with his social background, education and political activity. He was born in 
a peasant family in a village of the Kielce region. He graduated from a grammar 
school, and then completed the faculties of law and diplomatic relations at Jan 
Kazimierz University in Lvov. After the war, he completed the studies of economy 
which he had begun sim ultaneously with his professional work. As a research 
worker he obtained the degrees of doctor of natural sciences, doctor of economic 
sciences and assistant professor of economic sciences.

A special influence on his development as a scientist was exerted by Pro
fessors St. Grabski, F. Bujak and A. Krzyżanowski. An important factor arousing
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his scientific interests was his political activity in the Union of the Youth Com
bat (ZMW) ”Wici” amd the Peasant Party (SL) before the war and in under
ground peasant movement during the war. He was a member of the 3rd Head
quarters of Peasant Battalions (BCh). He corrdinated the work of the Department 
of Planning and Economic Committee of SL Roch in Kielce. He wrote articles 
on the economic problems in underground press.

The war broke out at the beginning of his scientific activity. It interrupted
theoretical research for a few  years but it let him rather a lot of experience
in socio-political activity. He returned to his research work at the Jagiellonian  
University in Cracow in 1945, and at the Maria Curie-Sklodowska University in 
Lublin in 1956. He conducted numerous didactic classes on economic sciences (eco
nomy, planning, statistics, history of economic thought) and he realized the re
search topics concerning Polish economic thought, especially the agrarian one. 
Moreover, in his individual work he deepened his knowledge from the fields 
of sociology, philosophy and history. Thanks to that he was able to conduct 
research of interdisciplinary character.

The leading currents of his investigations are the following:
a) peasant economic thought viewed as a process of its formation in the

struggle for independence; in this thematic group one can distinguish the 
works presenting the socio-economic views of activists and leaders of the 
peasant movement;

b) co-operative thought (works devoted to the co-operative movement and 
the life, activity and views of the leading figures of this movement such 
as F. Stefczyk, S. Thugutt, R. Mielczarski and M. Rapacki;

c) the activity of peasant economic organizations, especially agricultural cir
cles;

d) Christian socio-economic thought.
A. Gurnicz wrote a number of works which make a permanent contribution 

into Polish science. The main of these are: Economic Program of the Peasant 
Movement in the Period of Poland's Second Independence, Peasant Economic 
Thought in Galicia, Wincenty Witos. An Outline of Life and Activity, For the 
Equal Measure for Farmers, Franciszek Stefczyk. Life Views, Activity, Agricul
tural Circles in Galicia, Liberalism and Socialism Vs. the Christian Social Doctrine 
Of the 19th c.

The majority of his works were published between 1958 and 1978, that 
is mainly in the period of his work at the UMCS in Lublin, where he worked 
20 years (1956—1976). Educating students and conducting the work of young re
search workers, he contributed much to university didactics. His original works 
and extrem ely interesting lectures caused that he remained in the memory of 
his co-workers and students as an honest researcher, inquisitive scientist, and magni
ficent lecturer.


